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Verto är med över 35 års erfarenhet Finlands le-
dande bostadsspecifika vattenmätningssystem. 
VertoLive gör helheten komplett: den gör möjligt 
att exakt följa upp den bostadsspecifika vatten-
förbrukningen på nätet.

VERTO ÄR MARKNADENS BÄSTA 
FJÄRRAVLÄSTA VATTENMÄTARE
Smarta VertoLive är en överlägsen tjänst. Det 
fungerar direkt via webbläsare utan separata 
program. De aktuella och korrekta uppgifterna 
förs dagligen automatiskt till molntjänsten.

Med VertoLive kan du följa med bolags- och bo-
stadsspecifika uppgifter när du vill och var du vill. 
Förbrukningsuppgifterna kan du enkelt expor-
tera från programmet direkt till faktureringen. 
VertoLive sparar tid och besvär.

FÖRBRUKNINGSSIFFROR FRÅN 
VERTOLIVE TILL FAKTURERING 
Verto-systemet erbjuder möjligheten till olika 
slags grässnittslörningar. Kontakta vår kund-
tjänst och tillsammans så bygger vi en helhet 
som underlättar vattenfakturering. 
010 7340 700, verto@verto.fi

Verto-systemet producerar färdiga överförings-
filer till de vanligaste fastighetsförvaltnings- 
och faktureringsprogrammen. I VertoLive eller 
på verto.fi/vertolive kan du kontrollera den 
aktuella programlistan.

Unika fördelar

AKTUELLA UPPGIFTER 
ALLTID TILLGÄNGLIGA
Systemet skickar automatiskt 
förbrukningsuppgifterna till Ver-
toLive varje dag. VertoLive funge-
rar på nätet och du kan använda 
tjänsten var som helst.

ENKEL AVLÄSNING OCH 
FAKTURERING
Du kan föra över exakta och ak-
tuella förbrukningsuppgifter från 
VertoLive till faktureringspro-
grammet med en knapptryckning.

CENTRALISERAD 
UPPFÖLJNING
Du kan hämta alla bostadsbo-
lags bolags- och bostadsspe-
cifika förbrukningsuppgifter på 
ett ställe med samma använ-
darnamn.

SNABBA LARM
VertoLive identifierar bostads-
specifika läckage och avvikelser i 
vattenförbrukning och förmedlar 
larm till fastighetsskötselbolaget.

SMIDIG RAPPORTERING
Från VertoLive får du bolags- och 
bostadsspecifika rapporter för 
olika tidsperioder. Rapporterna är 
smidiga att ta fram och enkla att 
redigera. 

RIKTAD FAKTURERING
Tack vare VertoLive kan du rikta 
vattenräkningen till rätt dag. Rik-
tandet kan också göras retroak-
tivt, vilket är bekvämt till exempel 
när någon flyttar.

kompletterar 
Verto-systemetVertoLive

”DET GÅR ENKELT ATT FÅ UT FAKTURORNA, 
SYSTEMET STÖDER VÅRT ARBETE OCH 
VI SPARAR TID.”

#MÄTT

Tydliga diagram gör det lättare att följa upp förbrukningen.

Du har alltid tillgång till exakta och aktuella förbrukningsuppgifter.

Johan Nyholm, Borgå OP-Disponentcentral



ANSLUT DIG TILL 
HUNDRATUSENTALS 
NÖJDA KUNDER. 

Finlands ledande expert på vattenförbrukningsdata.

Ta kontakt – vi berättar gärna mera! 
tfn 010 734 0700  •  verto@verto.fi  •  verto.fi
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